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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาประวัติและความ
เป็นมาของตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) เพ่ือศึกษา
บทบาทของชุมชนและวิถีชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพ
ราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Study) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพ้ืนที่ตลาดคลองสวน 100 
ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา         

ผลการวิจัยพบว่า (1) ตลาดคลองสวน 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ ในพ้ืนที่               
2 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นแหล่ง
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ที่มีความแตกต่างกัน แต่หากว่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และก่อเกิดความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี (2) พิพิธภัณฑ์ตลาดคลองสวน 100 ปี ซึ่งเกิดมาจากการร่วมมือกันระหว่าง 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง               
กับชุมชนโดยการน าบ้านหลังเก่าของท่านเจ้าของตลาด ท่านอาเสี่ยบรรจงและ คุณนายจรุง อัศวานิชย์  
เป็นการอนุรักษ์งานด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ให้ด ารงอยู่ และเพ่ือเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของตลาดคลองสวน 100 ปี               
ที่เป็นแรงกระตุ้นไม่ให้ชุมชนถูกกลืนกินรากเหง้าไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์  ชาวบ้านในชุมชนต่างก็ให้
ความร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์บ้านเรือนของตนเองไม่ให้ทรุดโทรม หรือเสียหาย อีกทั้งบ้านเรือน
ในชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี นั้น ชาวบ้านทุกคนต่างลงความเห็นว่าหากบ้านเรือนของตัวเองช ารุด
จะมีการซ่อมแซม โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมอาคารบ้านเรือน แต่จะท าการซ่อมแซมให้
เหมือนกับในสมัยอดีต เพ่ือเป็นการอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยบรรพบุรุษให้คนรุ่นหลังได้เห็นและเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ด ารงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ค าส าคัญ : วิถีชุมชน, การอนุรักษ์ 

ABSTRACT 

The purposes of this research were : (1) to study the history of Khlongsuan 
100 years Market at Theparat Sub District, Banpho District, Chacheongsao Province (2) 
to study the actions of community and Participation in the Conservation of 
Khlongsuan 100 years Market at Theparat Sub District, Banpho District, Chacheongsao 
Province 

This is qualitative research, study from the documentary and from field study 
in Khlongsuan 100 years old Market at Theparat Sub District, Banpho District, 
Chacheongsao Province 

The study found that (1) Situated on the banks of Prawetburirom Canal, this market 
overlaps two provinces, Chachoengsao and SamutPrakan. More than 100 years old,  
it retains the quaint charm of Thailand’s old days. More importantly, it exemplifies 
the intermingling of Thai, Chinese and Muslim they were of different religions but 
they can live peacefully together. (2)  Khlong Suan (100 years) museum is 
participation between the Department of Architecture Education of King Mongkut 
Institute of Technology, Chao Khun Taharn Ladkrabang Campus and Khlongsuan 100 
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years old Market. This was part of the Khlong Suan Development and Preservation 
Project. A seminar held on 22 August 2007 took place here, This museum was the 
old house of Khlongsuan 100 years old Market owner, Sia Banjong and his wife. And 
also people who live in this market they want to conservation the building and their 
house because some are old lanterns from King Rama V’s time. Some are things 
from World War II time. For keep an experience and discover some true treasures of 
the olden days’ market that has been maintained beautifully through generations. 

Keywords : Community Way, The Conservation 

บทน า 

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี (เทศบาลต าบลเทพราช , 2558 : ออนไลน์) มีลักษณะเป็นตลาด
ห้องแถวไม้ จ านวน 147 ห้อง อยู่ติดคลองประเวศ บุรีรมย์มีวิถีชีวิตในการด าเนินชีพแบบดั้งเดิม มา
จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดว่า ชุมชนดังกล่าวจัดตั้งมาตั้งแต่สมัยใด แต่ จาก
อาคารหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นตลาดห้องแถวไม้ ภาพเขียนเก่าอายุกว่า 100 ปี ของโรงเจเพ่ง
อังตั๊ว หรือจากการบอกเล่าของประชาชน ผู้ที่มีอายุมากในท้องถิ่น คาดได้ว่าตลาดแห่งนี้มีอายุไม่ต่ า
กว่า 100 ปี ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี แห่งนี้จากการบอกเล่าของบรรพบุรุษสืบต่ อกันมา                
ได้ใจความว่าสร้างขึ้นประมาณ ก่อนพุทธศักราช 2444 โดยชาวจีนกลุ่มหนึ่ง ที่มีนางเป๋า นางเหล็ง              
นางวาล เป็นเจ้าของ โดยใช้ชื่อว่าตลาดสามพ่ีน้อง ณ บริเวณเดียวกับตลาดคลองสวนในปัจจุบัน              
ซึ่งสภาพตลาดในขณะนั้นเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เสาของอาคารใช้ไม้จากต้นหมาก ที่เรียกกันว่า 
“เหลาชะโอน”และทาง เดิ น เป็นดิน  ต่ อมาได้สร้ า ง เป็นอาคาร ไม้  2  ชั้ น  เมื่ อประมาณ                       
พุทธศักราช 2477  

จากต านานที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงชื่อตลาด คลองสวนแห่งนี้ ได้ความว่า  ตลาดเก่าคลอง
สวนแห่งนี้เป็นตลาดที่ติดริมน้ า และบริเวณหัวมุมตลาดซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด โดยมีคลองส าคัญ 
คือ คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระยานาคราช โดยจะมีเรือสัญจรไปมากันเป็นจ านวนมาก                 
จึงท าให้เกิดการเรียกขานตลาดแห่งนี้จนติดปากมาถึงปัจจุบันว่า “ตลาดคลองสวน” ตลาดเก่าคลอง
สวน 100 ปี เป็นศูนย์รวมของการติดต่อท ามาค้าขายแลกเปลี่ยนของ ชาวบ้านในย่านเปร็ง หลวงแพ่ง 
ลาดกระบัง บางพลี ลาดขวาง ท่าถั่ว บางบ่อ หนามแดง บางเตย มาตั้งแต่สมัย 100 ปีที่ผ่านมา  โดย
ใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการติดต่อท ามาค้าขาย ซึ่งในขณะนั้นตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยการจราจรทาง
น้ าที่ประกอบไปด้วยเรือแจว เรือพายจ านวนมาก ถึงขนาดต้องจอดซ้อนกัน  3 -4 แถว แต่ละล า
บรรทุกสินค้านานาชนิดเป็นจ านวนมาก มาจ าหน่ายและแลกเปลี่ยน นอกจากสินค้าที่จ าหน่ายทางน้ า
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แล้วนั้น ยังมีสินค้าที่น ามาจ าหน่ายในอาคารไม้ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอยู่หลายชนิด เช่น กล้วย 
หมาก พลู ขนมหวาน ข้าวสาร กาแฟ และร้านขายยาแผนโบราณ                   

วิถีชีวิตของชุมชนชาวตลาดคลองสวน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ผสมผสานกันระหว่างทั้งชาว
ไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมอย่างเรียบง่ายและมีความสุขเรื่อยมาซึ่งกลายเป็น
ชุมชนที่มีวัฒนธรรมผสมผสานในการด ารงชีวิตประจ าวัน ภายในชุมชนแห่งนี้จะมีทั้ง โรงเจ วัด สุเหร่า 
ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนแห่งนี้ ในอดีตพ่ีน้องในชุมชนจะใช้ตลาดคลองสวนแห่งนี้ เป็นแหล่งนัดพบและ
มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน โดย เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนในสมัยนั้น คือ โรงมหรสพ 
หรือที่เรียกกันว่า “วิก” โรงฝิ่น และร้านกาแฟ หรือสภากาแฟ ซึ่งอยู่ภายในตลาด ทั้งยังมีประเพณีที่
สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นั่นคือ การแสดงอุปรากรจีนหรืองิ้ว ซึ่งเป็นการแสดงประจ าปีของ
ชาวตลาดคลองสวน ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน แม้ต่างศาสนา ก็สามารถเข้ามาที่           
จุดนัดพบแห่งนี้ได้ มาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การด าเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้าน
การเมือง อาจกล่าวได้ว่าในสมัยก่อนนั้น ร้านกาแฟเสมือนจุดนัดพบท่ีส าคัญ และเป็นสถานที่ที่ต้องเข้า
ไปเป็นประจ าทุกเช้าอย่างขาดไม่ได้ แม้ในปัจจุบันร้านกาแฟก็ยังเป็นจุดนัดพบของผู้คนชุมชนในตลาด
คลองสวนแห่งนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจท าการศึกษาชุมชนดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ ในการศึกษาดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาประวัติและความเป็นมาของตลาดคลองสวน  100 ปี  ต าบลเทพราช              
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 .  เ พ่ือศึกษาบทบาทของชุมชนและวิ ถี ชุ มชนกับการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์                   
ตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทของชุมชนและวิถีชุมชน
กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลาดคลองสวน  100 ปี  ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์                     
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่และประชากร 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
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พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา           

ขอบเขตด้านประชากร 

ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน   23  คน  ดังนี้ 

1. เจ้าของตลาดคลองสวน 100 ปี                                       จ านวน    1 คน 

2. เจ้าอาวาสวัดคลองสวน                                                จ านวน    1 รูป 

3. โต๊ะอิหม่ามของมัสยิดอัลว่าตอนี่ยะห์                                 จ านวน    1  คน 

4. ผู้ค้าในพ้ืนที่ตลาดคลองสวน 100 ปี                                  จ านวน  10  คน 

5. นักท่องเที่ยว                                                           จ านวน  10  คน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. สามารถน าประวัติความเป็นมาของตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน รวมถึงคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึง
สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้และยังสามารถอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. สามารถท าให้ชาวบ้านในชุมชนตลาดคลองสวนตระหนักถึงวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมและ
ช่วยกันถ่ายทอดวิถีชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป  และเพ่ือเป็น
แรงผลักดันให้ชาวบ้านในชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี มีแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ตลาดคลองสวน 100 ปี  

  3. เ พ่ือต้องการให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชุมชนตลาดคลองสวน  100 ปี                  
ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ือต้องการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีจิตส านึก
รักษ์บ้านเกิดในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าตามแนวทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งได้ทบทวนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

แนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชน 
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“ชุมชน” มีนัยและความหมายที่เป็นไปตามพลวัตหรือกระแสของสังคม แต่ถ้าพิจารณาโดย
ละเอียด จะพบว่า นักวิชาการ นักพัฒนา หรือผู้คนที่ให้ความหมายของค าว่า “ชุมชน” ล้วนต่างให้
ความหมายที่สอดคล้องกับความรู้  ทัศนคติ หรือโดยมีจุดมุ่งหมายที่หวังช่วงชิงอ านาจในการนิยาม
ความหมายของตนเพ่ือผลประโยชน์ประการใดประการหนึ่ง 

ความเป็นชุมชนหรือความเป็นหมู่คณะมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  การจ ากัดค า
นิยามของค าว่า “ชุมชน” ไว้ในแนวใดแนวหนึ่งย่อมจะขาดความหลากหลายหรือความไม่เข้าใจใน
ความเป็นชุมชนและถ้าพิจารณาโดยรวมก็จะเห็นว่า ความเป็นชุมชนนั้น เน้นเรื่องของความสัมพันธ์
และการเกาะเกี่ยวกันของเพ่ือนมนุษย์ในระดับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การพยายามท าความเข้าใจ
แนวคิดต่าง ๆเหล่านี้ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในการที่จะเลือกความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับฐานปฏิบัติการ (Practical- Base) ของตน 

ความหมายของชุมชน 

ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543) ได้พยายามศึกษาและรวบรวมความหมายของ 
“ชุมชน” โดยค้นคว้ารวบรวมจากนักวิชาการหลายท่านดังต่อไปนี้ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2525) ให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง องค์การทางสังคมอย่าง
หนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งและปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐาน             
ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ 

ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) กล่าวถึง “ชุมชน” ในความหมายว่า หมายถึง การอยู่รวมกันของ
กลุ่มคนจ านวนหนึ่งในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการด ารงชีวิต               
โดยเหตุที่มีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกันใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต  จึงมีการก าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขึ้น มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ชุมชน หมายถึง 
สังคมขนาดเล็กในชนบทที่ยังไม่พัฒนาหรือสังคมหมู่บ้านที่สมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ และยังสามารถรักษาแบบแผนการด ารงชีวิตบางส่วนได้  และได้ตีความหมายของค าว่า 
“ชุมชน” ในระดับเดียวกับค าว่า “สังคมหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นการช่วยให้เข้าใจความหมายของค าว่า 
“ชุมชน”   ในระดับ “สังคมหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นการช่วยให้เข้าใจในความหมายของ ค าว่า “ชุมชน”                 
ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิ เคราะห์ชุมชน  ทั้ งนี้  เพราะค าว่า  “หมู่บ้าน”                    
สื่อความหมายให้เข้าใจถึงการกระจุกตัวของบ้านหลาย ๆ บ้านหรือหลายครัวเรือนในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง
หรือ ในระบบนิเวศน์แห่งหนึ่งและเป็นหน่วยสังคมขนาดเล็กที่สุดที่สมาชิกของสังคมพัฒนาขึ้นตาม
ธรรมชาติ และต่อมาภายหลังทางราชการอาจจะก าหนดให้เป็น “หมู่บ้าน” ในความหมายของ              
ทางราชการ 
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กาญจนา แก้วเทพ (2538) กล่าวถึง “ชุมชน” ว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน
อาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพที่คล้ายคลึงกัน มีลักษณะของการ
ใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติ จนถึงระดับ
หมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้านและผู้ที่อาศัยในชุมชนมีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ 
ยังมีการด ารงรักษาคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย 

จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) กล่าวถึง “ชุมชน” โดยสรุปว่า “ชุมชน” ประกอบไปด้วย
ระบบความสัมพันธ์ของคน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบ
การเมือง ระบบการปกครอง โครงสร้างอ านาจ รวมถึงระบบนิเวศน์วิทยา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ซึ่งระบบเหล่านี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือ  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มีความเชื่อมโยงกัน
ชนิดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได ้

ประเวศ วะสี (2540) ได้ให้ความหมายของ “ชุมชน” โดยเน้น “ความเป็นชุมชน”ว่าหมายถึง 
การที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความ 
เอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า มีการจัดการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ส าหรับนักวิชาการต่างประเทศ ค าว่า Community มีความหมายในภาษาไทยว่า “ชุมชน” 
ถ้าพิจารณาค าภาษาอังกฤษ “Com” มีความหมาย = together และจะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง
ใกล้เคียงอีกหลายค า เช่น Communal ของ ชุมชนเพ่ือชุมชน Common = ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย 
Commune = ความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด 

พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary English (1994) ได้ให้ความหมาย
ของ ชุมชน ว่าหมายถึง กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน มีศรัทธา 
ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือมีความรู้สึกนึกคิด ความสนใจที่คล้ายคลึงกัน มีการเกื้อกูลการเป็นอยู่
ร่วมกัน 

Blaker Brownell (1950) ได้ให้ความหมายของชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งสรุปได้ว่า 
“ชุมชน” คือ การกระท าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่คน
รู้จักกันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนม 

Lofauist (1983) ให้ความหมายในชุมชนว่า “ชุมชน” คือ จิตวิญญาณหรือความรู้สึก                  
เกิดข้ึนเมื่อคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปมาท างานร่วมกัน เพ่ือที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
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จะเห็นได้ว่า ความหมายของชุมชนนั้นไม่จ ากัดแน่นอนตายตัว อาจพิจารณาได้หลายแง่มุม อาทิ 
ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา และอาจสรุปได้ว่า “ชุมชน” มีความหมายทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม 

1. ในความหมายของชุมชนเชิงรูปธรรมจ ากัดอยู่กับความหมายที่ให้ความส าคัญกับ                
อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือบริเวณบ้านเล็ก ๆ ที่มักนึกถึงหมู่บ้านเท่านั้น 

2. ในความหมายเชิงนามธรรม “ชุมชน” เป็นค าที่มีการน าไปใช้กันอย่างกว้างขวางและใช้ใน
ลักษณะแตกต่างกันออกไป จึงมิอาจกล่าวได้ว่า “ชุมชน” เป็นค าที่มีความหมายแน่นอนตายตัวเพียง
ประการเดียว การไม่ยึดติดกับความหมายแคบ ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่ งใดจะช่วยให้เกิดทรรศนะ                  
อันกว้างขวางในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้หลายแง่มุมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาแนวคิดและ
ความหมายของชุมชนในทัศนะของการพัฒนาชุมชนก็ควรจะศึกษาถึงความหมายที่เป็นรากฐานและ
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานร่วมกันกับสมาชิกของชุมชนต่อไปด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 นิยามและความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์เป็นแนวความคิดที่พ่ึงปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และยังมีการใช้ค า
ภาษาอังกฤษอ่ืนๆที่ให้ความหมายเช่นเดียวกัน ที่ส าคัญได้แก่ Nature Tourism, Biotourism, 
Green Tourism เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวดังกล่าวล้วนแต่เป็นการบ่งบอกถึง                            
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) ซ่ึงจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศ
แคนาดาได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยว แบบยั่งยืนว่า “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาส
ต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย" โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการท่องเที่ยว ที่ด าเนินการภายใต้
ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ  และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว อีกทั้งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียม กัน และต้องชี้น าภายใต้
ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ (สถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย, 2539) ส าหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้มีบุคคล
หรือองค์กรต่างๆให้ความหมายและค าจ ากัดความไว้มากมาย เป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งและได้รับการ
อ้างอิงถึงเสมอ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
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                  Ceballos Lascurain (1991) อาจจะเป็นคนแรกที่ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า "เป็นการท่องเที่ยว รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่ง
ธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิด การรบกวนหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติแต่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือชื่นชม 
ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น" 

            Elizabeth Boo (1991) ให้ค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า “การท่องเที่ยวแบบ
อิงธรรมชาติที่เอ้ือประโยขน์ต่อ การอนุรักษ ์อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนส าหรับการปกป้องดูแลรักษา
พ้ืนที่ มีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น  พร้อมทั้งให้การศึกษาและ สร้างจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม" 

            The Ecotourism Society (1991) ได้ให้ค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า             
“การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าลายคุณค่าของ ระบบนิเวศและ
ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่ งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น" 

    Western (1993) ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ The Ecotourism 
Society ให้สั้นและกระทัดรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้นคือ “การเดินทางท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ
ต่อแหล่งธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นดีขึ้น” 

            The Commonwealt Department of Tourism (1994) ได้ให้ค าจ ากัดความการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือ การท่องเที่ยว ธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเข้าใจ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการเพ่ือรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน ค าว่า ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมยัง
ครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นด้วย ส่วนค าว่าการรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืนนั้นหมายถึง 
การปันผลประโยชน์ต่างๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

             เสรี เวชบุษกร (2538) ให้ค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า "การท่องเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึง
วัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีอยู่ใน ท้องถิ่นด้วย" 

            จากการให้ความหมายและค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้น  พอจะ
สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือท า
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพ่ือชื่นชม ศึกษา 



109 
 

เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น  อีกทั้ งช่วยสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจที่ส่ งผลให้การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศรีสุดา  พรมทอง (2550) ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านกับการสืบสานการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ( บ้านควาย-สุพรรณบุรี )โดยท าการศึกษาหมู่บ้านอนุรักษ์
ความไทยว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และผู้ก่อตั้งหมู่บ้านมีเป้าหมายหรืออุดมการณ์ในการสืบสานวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นและความ
เข้าในในอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย พบว่า หมู่บ้าน
อนุรักษ์ควายไทย ( บ้านควาย-สุพรรณบุรี  ) มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเ พ่ือเป็นการอนุรักษ์          
ควายไทยไว้ไม่ให้สูญพันธุ์  รวมถึงเพ่ือให้คนไทยรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทยใน
สมัยก่อน นักท้องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ( บ้านควายสุพรรณบุรี  )                  
มีความเข้าใจสอดคล้องกับความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่จัดตั้งหมู่บ้านควายไทยขึ้นมา 

Patcharin  Jungprawate (2560) ศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ภายในตลาดคลองสวน 100 ปี และศึกษาแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชุมชนในตลาดคลองสวน 100 ปี  จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในชุมชนคลองสวนมี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ มีการจัดระบบจราจร โดยมี
การท าป้ายบอกทางที่ชัดเจน มีการจัดที่นั่งพักผ่อนให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว มีการจัดการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และให้มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ตลาดเพ่ิมมากขึ้น ส่วนการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชาวบ้านในชุมชนคลองสวนต้องการพัฒนาได้แก่  ชุมชนจัด
ให้มีการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมของชุมชน  

ศุภวรรณ เจริญชัยสมบัติ (2554) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนจากการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา : เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยว ศึกษาแนวทางป้องกันและลกผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนจากการท่องเที่ยว พบว่า การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
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จากการท่องเที่ยว เกิดมลพิษทางน้ าจึงท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้  ขยะที่มี
ปริมาณมากขึ้นท าให้จ านวนถังขยะไม่เพียงพอต่อขยะที่เพ่ิมมากขึ้น ทัศนียภาพของชุมชนเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการตั้งร้านค้าไม่เป็นระเบียบ อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงท าให้เกิดมลภาวะ
ทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแยกการวิจัยออกเป็น  2 
รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field 
Study) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสืองานวิจัย 
เอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องต่างๆ เป็นต้น 

 2.2 จัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(in-depth 
interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มีความน่าเชื่อถือ และครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องและต้องการ
ศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช 
อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชนตลาดคลองสวน 100 ปี                 
ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2.3 น าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

 2.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการวิเคราะห์ในประเด็นที่การศึกษาบทบาทของชุมชนและวิถี
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

 2.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและข้อมูลเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

1 สรุปผลจากประวัติและความเป็นมาของตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตลาดคลองสวน 100 ปี  ตั้ งอยู่ ริมคลองประเวศน์บุ รี รมย์ ใน พ้ืนที่  2 จั งหวัด  คือ                    
ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หากย้อนกลับไปในอดีต              
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การเดินทางโดยเรือจะสะดวกและรวดเร็วที่สุด ถ้าเดินทางจากฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพ ฯ จะต้องใช้เรือ
เมล์ขาวของนายเลิศซึ่งมีเพียงล าเดียว รับคนจากประตูน้ าท่าถั่ว (ฉะเชิงเทรา) ผ่านตลาดคลองสวน 
ก่อนจะแล่นเข้าสู่ประตูน้ า (วังสระปทุม) กรุงเทพมหานคร เมื่ออดีตตลาดคลองสวนเป็นจุดแวะพัก
และเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญและสะดวกที่สุด 
หากมีงานกุศล เช่น การขุดคลอง ท าถนน ต่างก็จะมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสาธารณูปโภคร่วมกัน               
จุดพบปะคือร้านกาแฟ ทุกคนแม้ต่างศาสนาก็สามารถเข้ามาที่จุดนัดพบแห่งนี้ได้มาแลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณ์การด าเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้านการเมือง ร้านกาแฟจึงเป็นเสมือน
สิ่งเสพติดที่ผู้คนในชุมชนต้องมาพบกันเป็นประจ าทุกเช้าอย่างขาดเสียมิได้  แม้ในทุกวันนี้ร้านกาแฟ                 
ก็ยังเป็นจุดนัดพบของชุมชน ตลาดคลองสวนเริ่มก่อตั้ งตลาดในปีพ .ศ. 2444 โดยใช้ชื่อว่า                       
ตลาดสามพ่ีน้อง สภาพตลาดเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เสาอาคารใช้ไม้ “เหลาชะโอน” ต่อมา ในปีพ.ศ. 
2477 จึงเปลี่ยนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ริมน้ า และบริเวณหัวมุมตลาดเป็นเส้นแบ่งของจังหวัด                 
โดยมีคลองส าคัญคือ คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพญานาคราช โดยมีเรือสัญจรเป็นจ านวนมาก 
จึงเกิดการเรียกขานตลาดแห่งนี้จนถึงปัจจุบันว่า “ตลาดคลองสวน” เป็นศูนย์รวมการค้าขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้ากัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งชาวจีน ชาวพุทธ และอิสลามที่อยู่ร่วมกัน       
อย่างสงบ ปัจจุบันตลาดแห่งนี้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง จึงท าให้เกิดการรวมตัวของ
ประชาชนเป็นกลุ่มชุมชน จัดตั้งเป็นชุมชนชาวตลาดโดยอยู่ในความดูแลของชุมชนโดยชุมชน 

2. สรุปผลการวิจัยบทบาทของชุมชนและวิถีชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลาด
คลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตลาดคลองสวนยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ตลาดคลองสวน 100 ปี ซึ่งเกิดมาจากการร่วมมือกัน
ระหว่าง นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กับชุมชนโดยการน าบ้านหลังเก่าของท่านเจ้าของตลาด ท่านอาเสี่ยบรรจงและ คุณนาย
จรุง อัศวานิชย์  เป็นการอนุรักษ์งานด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ให้ด ารงอยู่ 
และเพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งศิลปะศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของตลาด
คลองสวน 100 ปี ที่เป็นแรงกระตุ้นไม่ให้ชุมชนถูกกลืนกินรากเหง้าไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ 

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวตลาดอย่างมาก คือการได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นของ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทชุมชนพ้ืนถิ่นดีเด่น พ.ศ. 2547 โดยคุณสุธีร์              
อัศวาณิชย์  เป็นผู้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   และ
ในปีพ.ศ. 2552  ยังได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับที่ 2  จากการโหวตของคนทั่วประเทศ  จัดโดย
โครงการ “9 Destinations Awards 2009” ของบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด(มหาชน) ผู้ผลิต
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หนังสือพิมพ์ Bangkok Post และโพสต์ทูเดย์  นับตั้งแต่นั้นมาตลาดคลองสวน 100 ปี จึงกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ท าให้ผู้คนรู้จักมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอไป   

1. ในการศึกษาถึงชุมชนกับการอนุรักษ์ตลาดคลองสวน 100 ปี  ต าบลเทพราช อ าเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากในพ้ืนที่ที่ได้ท าการศึกษานั้น มีมีขอบเขตการปกครองที่แตกตางกัน 
ท าใหการศึกษาครั้งนี้ จึงยังไมมีความชัดเจนทางดานขอบเขตพ้ืนที่ และขอบเขตการปกครองของ            
หนวยงานทางภาครัฐที่เขามาจัดการดูแลได้อย่างชัดเจนจึงควรให้มีการศึกษาในเรื่องของนโยบายและ
การได้รับการสนับสนุนจากหนวยงานสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แลวน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล เ พ่ือที่จะสามารถน าข อมูลที่ ได ไปใช ประโยชน ในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ตลาด                 
คลองสวน 100 ปี ได้อยางมีประสิทธิภาพที่สุด   

2. ควรมีการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกเพ่ือท าศึกษาพัฒนาการของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาด
คลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในตลาดคลองสวน 100 ปี ต าบลเทพราช              
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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